Najaarsprogramma 2016

Bedrĳfsstrategie

Voor MKB-ondernemers die
de lat hoger willen leggen!
Scherp uw bedrĳfsstrategie aan
Verbeter uw persoonlĳke vaardigheden
Optimaliseer uw bedrĳfsvoering

Bekĳk ons volledige programma-aanbod op www.mkbforumenzo.nl

Zakendoen in het Buitenland
Workshop
Uw zaken in Nederland gaan zo goed dat
u overweegt om uw product of dienst naar
het buitenland te exporteren.
Naar welk land kunt u dat het beste doen
en waarom? Met welke wet- en regelgeving
krĳgt u te maken in het buitenland? Hoe
brengt u de markt goed in kaart en hoe legt
u zakelĳke contacten?

Docenten : Antje Melissen en
Han van der Zwan

Deze workshop geeft u een overzicht
van alle aspecten van een gefundeerd
exportplan. Twee ervaren ondernemers
en vakexperts die zelf dagelĳks in het
buitenland zakendoen, geven de workshop.

Locatie

Data
Tĳd

Prĳs

: donderdag 15 september 2016
: 14.00 - 17.00 uur
inclusief koffie en thee
: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
: € 225,- excl. btw

Speciale BNI-prĳs € 175,- excl. btw

Interesse? Kĳk voor het volledige programma op www.mkbforumenzo.nl

Uw MKB-bedrĳf in de Media
Tweedaagse workshop
Hoe komt u met uw bedrĳf in de media? Hoe
herkent u een persmoment? Welke media
kiest u dan, landelĳk of juist regionaal?

meer naamsbekendheid krĳgt. Hoe u op
de juiste manier met journalisten omgaat
en hoe u een effectief persbericht schrĳft.

Deze tweedaagse praktische workshop ‘In
de Media’ geeft u inzicht hoe u met uw bedrĳf

Wellicht zĳn er momenten bĳ calamiteiten
dat u liever uit de media blĳft; hoe pakt u
dit dan aan?

Docent : Marike Timmermans
Data

: woensdag 14 september 2016
en terugkomdag op
woensdag 28 september 2016
Tĳd
: 12.00 - 17.00 uur
inclusief lunch, koffie en thee
Locatie : Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
Prĳs
: € 450,- excl. btw
Speciale BNI-prĳs € 395,- excl. btw

Kortom: schrĳf u in voor de tweedaagse
workshop ‘In de Media’ voor alle ins en
outs om met uw MKB-bedrĳf goed en
effectief in de media te komen!
U gaat naar huis met een zelfgemaakt
en aangescherpt persbericht en
bĳbehorende perslĳst.

Bovendien krĳgt u het
boek In de Media
gratis bĳ deze
tweedaagse workshop!

Interesse? Kĳk voor het volledige programma op www.mkbforumenzo.nl

Uw MKB-bedrĳf van Goed naar Geweldig
4-daagse leergang
Bent u als ondernemer toe aan uw volgende stap en wilt u het optimale uit uw organisatie
halen? Schrĳf u dan in voor de leergang ‘Uw MKB-bedrĳf van Goed naar Geweldig’!
Deze leergang is door eerdere deelnemers beoordeeld met een 9,3!
Bekijk de reviews op www.mkbforumenzo.nl/over/reviews
De leergang bestaat uit 4 modules:

Module I

Van Goed bedrĳf naar Sterk merk
U leert hoe u uw organisatie
onderscheidend, authentiek en relevant
neerzet in de markt en hoe u uw eigen
kernwaarden, belofte en droom opstelt.
U gaat naar huis met een compleet
‘Brandhouse’ voor uw eigen organisatie.
Docent: Ellen van Zanten
Datum: dinsdag 20 september 2016

Module II

Uw Businessplan op één A4:
OGSM-methode
U leert hoe u een pragmatisch en krachtig
Businessplan op één A4 maakt: van visie
naar actie! U gaat aan de slag met de
OGSM-methodiek en legt de basis voor
uw Businessplan. Na deze module krĳgt u
huiswerk mee om in een aantal weken het
Businessplan van uw eigen bedrĳf af
te maken.
Docent: Stephan Ledder
Datum: dinsdag 27 september 2016

Module III

Presenteren van uw eigen Businessplan
U presenteert het door u gemaakte
Businessplan en scherpt het aan door te
sparren met andere MKB-ondernemers en
ervaren topconsultants. U gaat naar huis
met een compleet Businessplan voor
uw organisatie.
Docent: Stephan Ledder
Datum: dinsdag 15 november 2016

Module IV

Content Marketing met vakexpert
Cor Hospes
U vertaalt uw bedrĳfsstrategie naar content
marketing. Niemand kan u dat beter vertellen
dan Cor Hospes, dé autoriteit op het gebied
van content marketing en auteur van het
boek ‘Contentbĳbel’. Hĳ is een expert in het
zorgen voor verhalen die het waard zĳn om
te delen. Uw bedrĳf, merk of organisatie
slimmer maken op het gebied van content
marketing, storytelling en sociale media is
zĳn corebusiness. U gaat naar huis met een
content marketingplan waar u meteen de
volgende dag mee aan de slag kunt!
Docent: Cor Hospes
Datum: dinsdag 22 november 2016

Docenten: Ellen van Zanten, Stephan Ledder
en Cor Hospes
Tĳd
: Alle modules zĳn van
15.00 - 21.00 uur, inclusief koffie,
thee en diner
Locatie : Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
Prĳs
: € 975,- voor module I t/m III
€ 325,- voor module IV
€ 1.295,- voor de gehele leergang

Speciale BNI-prĳs

€ 750,- voor module I t/m III (i.p.v. € 975,-)
€ 250,- voor module IV (i.p.v. € 325,-)
€ 995,- voor de gehele leergang (i.p.v. € 1.295,-)
Alle prĳzen zĳn excl. btw.

Interesse? Kĳk voor het volledige programma op www.mkbforumenzo.nl

Waarom MKB Forum?
MKB Forum helpt beginnende en ervaren
MKB-ondernemers om hun bedrĳf naar
een hoger plan te tillen met praktĳkgerichte
en op maat gemaakte workshops en
trainingen. Deze sluiten aan op de specifieke
kennisbehoeften van ondernemers.
Alle docenten zĳn inspirerende ondernemers
en autoriteit op hun vakgebied.
MKB Forum staat garant voor hoge kwaliteit
en tevreden deelnemers.
Wĳ bieden de MKB Forum-programma’s ook
‘incompany’ aan. Al vanaf 5 personen volgt
u de workshops samen met uw collega’s en
medewerkers in uw eigen bedrĳf.

Blĳf op de hoogte van ons
programma-aanbod!
Het programma bestaat uit de categorieën:
• Bedrĳfsstrategie
• Leiderschap & Management
• Financiële Bedrĳfsvoering
U kunt de brochures ook downloaden op
onze website. Het aanbod breidt continu uit.

Over MKB Forum
Irene van der Zwan
Oprichter en
opleidingsadviseur
MKB Forum

Ik ben Irene van der Zwan, oprichter van
MKB Forum, en heb jarenlange ervaring in
het ontwikkelen van opleidingsbehoeften
naar praktische trainingen en workshops.
Ik ben zelf ondernemer en weet uit eigen
ervaring dat focus tot resultaat leidt.
Wilt u als MKB-ondernemer slagen en
succesvol zĳn? Schrĳf u dan in voor de
praktische workshops en trainingen van
MKB Forum en laat ook uw bedrĳf, uzelf en
uw medewerkers verder groeien.
De docenten zĳn vakexperts en bovendien
zelf ook ondernemer. U krĳgt waardevolle
inzichten en vaardigheden, waar u meteen
de volgende dag mee aan de slag kunt.
Bovendien wisselt u ervaringen met de
andere cursisten/ondernemers uit.

Schrĳf u in voor de maandelĳkse nieuwsbrief
en blĳf zo op de hoogte van de nieuwste
opleidingen.

Kwaliteit en tevredenheid staan bĳ ons hoog
in het vaandel. Elke deelnemer gaat naar
huis met een concreet op maat gemaakt
plan en een certificaat als bewĳs van
succesvolle deelname.

Kĳk op www.mkbforumenzo.nl of op de
LinkedIn-, Twitter- en Facebookpagina
van MKB Forum.

Heeft u vragen of specifieke
opleidingsbehoeften? Mail naar
info@mkbforumenzo.nl of bel: 06-48088846.

Wilt u zich direct inschrĳven voor een opleiding? Ga naar www.mkbforumenzo.nl.

MKB Forum, het opleidingsinstituut
voor ondernemers!
Telefoon: 06-48088846
E-mail: info@mkbforumenzo.nl
www.mkbforumenzo.nl

